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   HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY 

OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS 

 

 
Kedves Versenyző! 

Szeretettel köszöntelek a harmadik fordulónál! Figyelmesen olvass el minden 

feladatot és szöveget! 

 

Mikor az ember volt a gazdasszony 
 

Volt egyszer egy ember, aki örökösen zsémbelt, veszekedett a feleségével, hogy ezt se 

jól csináltad, azt se jól csináltad, még a házat se tudod ellátni rendesen, amíg én a mezőn, 

réten vesződök kora reggeltől alkonyatig. 

- Tudod, mit, édes uram?- mondja neki egyszer az asszony. – holnap majd én megyek 

kaszálni, te meg lásd el a házat, talán igazán jobban értesz hozzá. 

Ebben maradtak. Másnap az asszony fogta a kaszát, és elment a rétre, az ember nekilátott a 

házi munkának. Az első, hogy friss vajunk legyen – gondolta, és teleöntötte a köpülőt 

tejfellel, köpülni kezdett. Munka közben megszomjazott, hát lement a pincébe, csapra verte a 

söröshordót. Egyszer csak hallja, hogy a malac futkos odafönn a konyhában. Megijedt:  

-Hű, az áldóját, ez még fel találja borítani a köpülőt!  

Felszaladt a lépcsőn, betaszítja a nyitva felejtett konyhaajtót, hát a malac vígan nyalogatja a 

földről a tejfelt, a köpülő meg felborítva odább a sarokban. 

- No, ezért meglakolsz, gyalázatos! – förmedt rá a malacra, és bele akart rúgni, de az 

gyorsabb, kinn van már az udvaron. Az ember lohol utána, kergeti körbe-körbe. Akkor veszi 

észre, hogy a kezében szorongatja a hordó csapját.  

-Hű, a teremburáját! Azóta tán ki is folyt a sör! 

Ugrik a pinceajtóhoz, majdhogy le nem gurul a lépcsőn, úgy siet, de bizony a hordó 

már üres, a sör kifolyt az utolsó cseppig. Mérgelődik az ember, ököllel veri a fejét, dehát –

hiába. 

Még jó, hogy a bödönben maradt egy kevés tejfel. Megtölti a köpülőt, újra hozzáfog a 

köpüléshez, de most megint eszébe jut valami: a tehénnek még se inni, se enni nem adott, 

étlen-szomjan áll szegény az istállóban. Fogja a vedret, hogy megtöltse a kútnál, de a köpülőt 

nem meri otthagyni, hátára kötözi, és gondolatban megveregeti a saját vállát, hogy ezt ilyen 

okosan kitalálta. Siet a kúthoz, a vedret maga elé állítja a földre, és kezdi ereszteni a láncot, de 

ahogy előrehajol a kútkáva felett, a tejföl a nyakába folyik meg a fejére. 

-Még csak ez kellett nekem!- mérgelődik az ember, majdhogy szét nem veti a méreg. Közben 

dél lett, az asszony szorgalmasan dolgozott, kaszált a réten, és alaposan megizzadt, 

A versenyző neve: Forduló: 

III. 

Osztály: 

3. 

Az iskola kódja: 

Elért pontszám:  Feladási határidő: 

2016. február 22. Elérhető pontszám: 100 pont 



2 

 

megéhezett. El nem tudja gondolni, hol marad ilyen sokáig az ura a kisebéddel. Ő már 

ilyenkor régen kivitte neki mindennap az ételt-italt a rétre, szántóföldre, vagy ahol éppen 

dolgozott. Végre elunja a várakozást, és hazaballag. Ahogy belép az udvarra, meglátja az urát 

– csupa tejfel a haja, szakálla, inge, nadrágja, az üres köpülő meg a hátára kötözve. Nem szól 

semmit, úgy tesz, mintha nem látná, bemegy a konyhába, megrakja a tüzet, felteszi a fazék 

vizet a kásának, kisepri a szobát, megteríti az asztalt, aztán ellátja az állatokat. 

Attól fogva az embert mintha kicserélték volna. Nem zsémbelt, nem veszekszik, mikor 

hazajön, dicséri a feleségét, hogy mennyi mindent elvégzett, milyen rend van a házban. 

Minden jól van úgy, ahogy csinálja, csak eszébe ne jusson még egyszer őrá bízni a házi 

munkát. Ha csak rágondol, borsózik a háta. 

 

1. Húzd alá, melyik helyszín nem szerepel a mesében? Melyik lehet a kakukktojás, 

karikázd be!           11/ 

mező,   kamra,   rét,   ház,   pince,  istálló,   konyha,   udvar,   kút,   lépcső, szoba  

 1/ 

2. Húzd alá, mi a történet időtartama! 

reggeltől alkonyatig,          déltől estig,           reggeltől délidőig 

 

3. Melyik évszakban nem játszódhat a történet? ________________________________ 1/ 

 

4. Karikázd be, mely tulajdonságok jellemzik az asszonyt?                                                 

6/ 

okos,      zsörtölődő,      dolgos,      bölcs,      békességkedvelő,       vitatkozó 

 

5. Karikázd be, mely tulajdonságok nem jellemzik a gazdát?  6/ 

 

                 dolgos,        zsörtölődő,      ügyetlen,      ügyes,      tanulékony,        házias 

 

6. Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket! 7/ 

 

___ megint eszébe jut 

___ nyakába folyik 

___ köpülni kezdett 

___ vígan nyalogatja 

___ megszomjazott 

___ úgy tesz, mintha nem látná 

___ hátára kötözi 

 

 

 

7. Válaszolj a kérdésekre röviden! 6 

Mi folyt ki a történetben? 
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_____________________________________________________________________ 

Milyen testrészekkel találkozol a mesében? 

____________________________________________________________________ 

 

8. . Milyen élőlények szerepelnek a mesében? Írd le őket betűrendben! 8 

_____________________________________________________________________ 

9. Keresd meg az ellentettjét a történetben, és a mögötte álló szót is írd le mellé! 8/ 

 

sok: ________ ____________   zárva: __________ _________ 

 

 

romlott: ________ _____________ sohasem: _________ ____________ 

 

2. szöveg 

 

Melyiket vegyem? 

 

Két különböző márkájú pezsgőtabletta dobozáról másoltuk le az ismertetőt. Hasonlítsd 

össze őket! 

 

„Egészségőr” „Élet” 

C-vitamin+cink 

C-vitamint és cinket tartalmazó citromízű 

étrendkiegészítő cukormentes pezsgőtabletta 

édesítőszerrel.  

C-vitamin pezsgőtabletta 

C-vitaminnal kiegészített citromízű 

pezsgőtabletta cukorral és édesítőszerrel 

20 db 20db 

Minőségét megőrzi:2014.10.05 Minőségét megőrzi: 2014.04.23. 

Felhasználási javaslat: Naponta egy 

pezsgőtablettát 250ml vízben oldva azonnal 

fogyasztható, citromízű C-vitamin-és 

cinktartalmú ital nyerhető, mely 100%-ban 

fedezi a felnőttek számára ajánlott napi C-

vitamin-, és 33%-ban a cinkszükségletet. 

Kérjük, hogy a napi ajánlott fogyasztási 

mennyiséget ne lépje túl! Az 

étrendkiegészítő nem helyettesíti a 

kiegyensúlyozott, vegyes étrendet. A termék 

kisgyerekek elől elzárva tartandó! 

Cukorbetegek is fogyaszthatják! 

Felhasználási javaslat: Egy darab 

pezsgőtabletta 2 dl hideg vízben történő 

feloldásával citromízű, C-vitaminban gazdag 

ital nyerhető, amely a felnőtt szervezet 

számára javaslatot napi C-vitamin-szükséglet 

100%-ban fedezi. Fogyasztása elsősorban 

szigorú fogyókúra, elégtelen táplálkozás, 

betegség utáni lábadozás vagy 

megnövekedett C-vitamin-szükséglet 

(kisbabát váró vagy szoptató anyukák) esetén 

ajánlott. 

Ára: 349,-Ft Ára:299,-Ft 

A pezsgőtablettát jól lezárt tubusban, száraz 

helyen 25C
o 
alatti hőmérsékleten, erős 

fénytől védve tartandók. 

A pezsgőtablettát jól lezárt tubusban, fénytől 

védve, száraz helyen tárolandók! 

1. Karikázd be azokat azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek nem igazak! 10/ 

 

a) Mindkét tabletta tartalmazza a napi C-vitamin szükségletet. 
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b) Mindkét termék cukormentes. 

c) Mindkét tablettából 1 db-ot kell 2dl vízben feloldani naponta. 

d) Az „Élet” márkájú termék 2014 májusában már nem fogyasztható. 

e) Mindkét termékben 20 db pezsgőtabletta van. 

f) Bármelyik tablettát megvásárolhatom 300,-Ft-ból. 

g) Az „Egészségőr” tabletta cukrot is tartalmaz. 

h) Az „Élet” márkájú pezsgőtabletta drágább. 

j) Ha nem fogyaszthatok cukrot, akkor az „Egészségőr” márkájú tablettát veszem. 

k) Mindkét tablettát hűtőszekrényben kell tárolni. 

 

2.  Válaszolj a kérdésekre röviden!      11/ 

 

 

Melyik drágább? 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Melyik jár le később? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Melyiket kell több vízben feloldani? 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Melyik tartalmaz több C-vitamint? 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Kell-e a tablettákhoz valamilyen fontos hozzávaló? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Miket tartalmaznak a vitaminok? 

 

___________________________________________________________________  

 

3.  Kösd össze! A kakukktojást karikázd be kékkel! 8/ 

 

lezárt    % 
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100    tubus 

szigorú    javaslat 

elégtelen    védve 

33    fogyókúra 

fénytől    táplálkozás 

felhasználási    étrend 

 

 

4. Másold le a felszólítást tartalmazó mondatokat!     12/ 

 

____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

5. Igaz vagy hamis? Írd a I vagy a H betűt a mondatok elé!   5/ 

 

____ Az Egészségőr C-vitaminnál naponta egy pezsgőtablettát 25 cl vízben kell oldani. 

 

____ Mindkét típus fénytől elzárandó és száraz helyen tartandó. 

 

____ Csak az egyik típus fedezi a teljes C-vitamin készletet. 

 

____ Az Élet C-vitaminhoz több víz szükséges. 

 

____ Az Élet C-vitamint cukorbetegek is fogyaszthatják, mert édesítőszerrel készült. 


